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LICENÇA PARA CAPACITAÇÃO ( TÉCNICO-ADMINISTRATIVO ) 

 
O que é? 
 

É a licença concedida pelo prazo de até 03 (três meses), após cada quinquênio 
de efetivo exercício, ao servidor que venha participar de curso de capacitação 
profissional. 
 
Informações gerais: 
 
1. Ter 5 (cinco) anos de efetivo exercício; 

2. Participação em curso correlato à área de atuação do servidor em cargo ocupado 

no serviço público federal; 

3. Desde que tenha interesse da Administração 

4. A licença para capacitação poderá ser parcelada, não podendo a menor parcela ser 

inferior a 30 (trinta) dias.  

5. Os períodos de licença não são acumuláveis. (Art. 87, § único da Lei nº 8.112/90, 

com redação dada pela Lei nº 9.527/97). 

6.  Considerando que o afastamento é para o desenvolvimento e aperfeiçoamento 

do servidor, este estará obrigado, ao seu retorno, a apresentar o respectivo 

certificado de conclusão do curso. 

 

Procedimento e documentação necessária: 

O servidor deverá requerer a licença no Protocolo Geral, mediante 

preenchimento de formulário específico, anexando obrigatoriamente, o seguinte 

documento: 

1. Documento do órgão ou entidade responsável pelo curso, comprovando a oferta 

do mesmo, com período para realização, ou comprovante de matrícula constando 

obrigatoriamente a data de início e término do curso, carga horária e natureza do 

curso. 

 



 

Fluxo: 

Passo Setor: Procedimento: 

1 Protocolo O Servidor apresenta a documentação necessária para a 
abertura do processo de Licença para Capacitação no 
Protocolo; 

2 Protocolo Envio do processo ao Departamento de Recursos Humanos 
para análise; 

3 DICAD Instrução do processo; 

4 DILEN Conferência de documentos; 

5 DICAP Avaliação e manifestação da concessão quanto ao 
planejamento interno da unidade organizacional, à 
oportunidade do afastamento e à relevância do curso para a 
Instituição.  

6 DILEN Confecção do despacho e da portaria de concessão  

7 Chefe do DRH Repasse do processo para assinatura da portaria pelo 
Diretor-Geral. 

8 DICAD Registro da licença no SIAPE 

9 DIPAG Para acertos financeiros, se necessário. 

10 DICAD Para arquivar na pasta funcional do servidor. 

 

 
 

 

 

 

 

 


